
تنش هــای فزاینــده بیــن چیــن و اقتصادهــای توســعه یافتۀ بــزرگ نادیــده گرفتــه شــده 

اســت کــه می توانــد منجــر بــه کاهــش رشــد جهانــی، ســطوح باالتــر تــورم و نوســانات 

بیش تــر نســبت بــه قیمــت  تعییــن شــده در 10 ســال آینــده گــردد.

مــا چهــار حــوزۀ اصلــی تنــش را مطــرح می کنیــم کــه معتقدیــم شــکاف در روابــط بیــن 
ــه  ــر ب ــد منج ــه می توان ــوه ای ک ــرک بالق ــاط مح ــد، نق ــظ می کن ــرب را حف ــن و غ چی
تشــدید ســریع تنش هــا و تأثیــر بالقــوۀ اقتصــاد کالن از وخامــت پایــدار در روابــط شــود.

مترجم: سمیرا علی نژاد
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تنش های چین و غرب

مجمع ایرانی دفاع از حقیقت

تنش های بزرگ تر در پیش است

یک اقتصاد جهانی
که در مقابله با خطرات ناکام است

حوزه های اصلی تنش

• واگرایی سیاسی و ایدئولوژیک

• رقابت صنعتی

• دفاع، امنیت ملی و حاکمیت

• سیاست جغرافیایی

fitchsolutions.com
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قالب روابط مختلف جغرافیایی سیاسی بالقوه

 

 

 

 

  

 قدرت  تقسیم
 . غالبند  منطقی  و معقول افراد •
 . شودمی زده ایطعنه گاهی از هر  و شد  رنگکم  لفاظی •
 . کنندمی مدیریت را ها تنش چین و  آمریکا •
  که  کنند می  کار  آسیایی   نهادهای  ایجاد  برای  چین  و   متحده  ایاالت  •

 . کندنمی مستثنی را دیگری
  فرانسه  روابط از تقلید به است ممکن چین و متحده  ایاالت روابط •
 . شود آغاز اروپا  اتحادیۀ در آلمان و

 آسیا   در  چین  برتری 
 کشورهای  که  شودمی  باعث  چین  اقتصادی  اعتبار  و   موفقیت  •

 . شوند متحد آن با  آسیایی
 . دگردمی تلقی «ناپذیراجتناب » چین تسلط •
 . دهدمی کاهش  را آسیا در نظامی  حضور آمریکا •
 . است پیشگام ایمنطقه جدید هایسازمان توسعۀ در چین •
  اقدام   مرکزی  آرام  اقیانوس  و  خاورمیانه  در  قدرت  فرافکنی  به  چین  •

 . کند می

 .کندمی  حیات  تجدید متحده ایاالت  شود،می  متزلزل چین
  داخل   سمت  به  تا  کندمی  وادار  را  دولت  چین،  اقتصادی  کندی  یا  بحران  •

 نماید.   تمرکز
  مجدد   ارزیابی  باعث  چین  در  جمعیت  پیری  و  داخلی  هایناآرامی   افزایش  •

 . شودمی   کشور  از  خارج  توسعۀ  از  دور  به  مخارج  هایاولویت 
  کاهش   را  ایمنطقه   هایطلبیجاه   شدید،  واکنش  ترس  از  چین  رهبران  •

 .دهندمی
 .کرد  تنظیم  را  «آسیایی  ناتوی»  عمل  در  متحده  ایاالت  •
  جهانی   مالی  بحران از  قبل  دوران  به شبیه متحده  ایاالت و چین  پویایی  •
 . است(  2000  دهۀ)

 جدید   «سرد  جنگ»
ایدئولوژیک   و   اقتصادی  عیار  تمام  رقابت  به  2018  تجاری  جنگ  •

 .شودمی تبدیل
  بخشند می  سرعت آسیا در نظامی  تجهیز به چین و  متحده  ایاالت •
 . کنندمی منعقد ی یکدیگررقبا با  امنیتی های پیمان و
 انتخاب   را  یکی   چین  و   آمریکا   بین  مجبورند  آسیایی   کشورهای  •

 نمایند. 
 . بخشدمی سرعت جاده و کمربند طرح به چین •
 را   تایوان  و  کنگهنگ  شینجیانگ،  تبت،  از  حمایت  متحده  ایاالت  •

 . دهدمی افزایش
  ثالث  کشورهای  در  نیابتی  هایجنگ  درگیر  چین  و  متحده  ایاالت  •

 . شوندمی
 آسیا  در آمریکا و چین ۀگسترد یا  محدود جنگ خطر •

ــادل  ــن تع ــه چندی ــت ب ــن اس ــن ممک ــده و چی ــاالت متح ــن ای ــط بی ــه رواب ــد در حالی ک ــان می ده ــب نش ــن قال ای
جغرافیایــی سیاســی ختــم شــود، مــا معتقدیــم کــه آنهــا بــه ســمت یــک »جنــگ ســرد« جدیــد در حرکتنــد، زیــرا مــوارد 

اختــالف بیــن آنهــا بــه ســرعت در حــال افزایــش اســت. 

بــرای حــدود 30 ســال، ایــاالت متحــده ابرقــدرت بالمنــازع جهــان بــود، امــا افزایــش قــدرت اقتصــادی و نظامــی چیــن، 
ــه نظــر  ــه تنــش خواهــد شــد. درواقــع، ب ــه چالــش می کشــد، چیزی کــه منجــر ب ــاالت متحــده را بیــش از پیــش ب ای
ــرح  ــج ط ــا تروی ــه ب ــور ک ــی دارد، همان ط ــر جهان ــک رهب ــه ی ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ــی ب ــن جاه طلبی های ــد چی می رس

کمربنــد و جــاده و حمــالت اقتصــادی بــه خاورمیانــه، آفریقــا و آمریــکای التیــن نشــان می دهــد.

ــا توجــه بــه تعــداد زیــاد نقــاط محــرک بالقــوه، ایــن خطــر وجــود دارد کــه افزایــش تنش هــا منجــر بــه دو شــاخه  ب
شــدن نظــم جهانــی در درازمــدت شــود، واژگونــی نســبی در رونــد جهانــی شــدن و کندتــر شــدن رشــد اقتصــاد جهانــی 
کــه از پایــان جنــگ جهانــی دوم برقــرار بــوده اســت. بــا ایــن حــال، در حــال حاضــر، مــا بــر ایــن باوریــم کــه »جنــگ 

حرکت به سوی »جنگ سرد«
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چیــن یــک قــدرت اقتصــادی بســیار بزرگ تــر از اتحــاد جماهیــر شــوروی اســت کــه آن را بــه یــک رقیــب اقتصــادی و 
فنــاوری قدرتمندتــر تبدیــل می کنــد. چیــن دارای نقــاط قــوت چنــد بعــدی اســت، در حالی کــه اتحــاد جماهیــر شــوروی 

تــا حــد زیــادی بــر قــدرت نظامــی متکــی بــود.

مــا انتظــار نداریــم کــه چیــن به دنبــال »صــادرات« روش سیاســی کمونیســتی خودکامــۀ خــود باشــد؛ در عــوض، پکــن 
ــر توســعه طلبی اقتصــادی،  ــرد و ب ــت خواهــد ک ــر حضــور داشــتند، حمای ــه پیش ت ــی در جایی ک ــن حکومت های از چنی

نظامــی و فنــاوری تمرکــز خواهــد داشــت.

ــاط  ــوروی در ارتب ــر ش ــاد جماهی ــا اتح ــا ب ــا اروپ ــکا ی ــر از آمری ــب بیش ت ــه مرات ــن ب ــی و چی ــاد غرب ــت، اقتص در نهای
ــادی طــول خواهــد کشــید. ــه احتمــال قــوی زمــان زی ــه جداســازی اقتصــادی ب هســتند، کــه نشــان می دهــد هرگون

بــا ایــن حــال، مــا شــاهد خطــرات فزاینــدۀ افزایــش شــدید تنش هــای جغرافیایــی، سیاســی، اقتصــادی و نظامــی بیــن 
هــر دو طــرف هســتیم کــه بــه نوبــۀ خــود می توانــد بــر رشــد بلندمــدت تأثیــر منفــی بگــذارد و نوســانات بــازار مالــی 

را افزایــش دهــد.

نوع متفاوتی از »جنگ سرد«

ســرد« جدیــد بــه دالیــل مختلــف بــا آنچــه بیــن ایــاالت متحــده و اتحــاد جماهیــر شــوروی رخ داد، متفــاوت خواهــد 
بــود.

منبع: فيچ سلوشنز
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مــا معتقدیــم کــه حــل چهــار حــوزۀ تنــش بســیار چالش برانگیــز خواهــد شــد: اختالفــات ایدئولوژیــک، رقابــت صنعتــی، 
قــدرت نظامــی و جغرافیایــی. همان طــور کــه ایــاالت متحــده و چیــن بــه ســمت تعــادل »جنــگ ســرد« حرکــت می کننــد، 
می توانــد منجــر بــه تشــدید جنگ هــای مســتقیم تجــاری و درگیــری نظامــی شــود کــه به صــورت جداگانــه یــا بــا هــم 

منجــر بــه جهانی زدایــی یــا تقســیم شــدن بیش تــر اقتصــاد جهانــی میــان کشــورهای دیگــر خواهــد شــد.

چهار حوزۀ تنش 

 

و    چین.  یابد  گسترش  آینده  هایسال  در  غرب  و  چین  بینایدئولوژیک    شکاف   که  داریم  انتظار  ما

  و  اندداشته متفاوتی بسیار اقتصادی -  سیاسی هایروش ها دهه برای متحده  ایاالت رهبری به غرب

 خود   نوبۀ  به  این.  است  داشته  وجود  چین  و  غربی  کشورهای  بین  فزاینده  ایدئولوژیک  واگرایی  یک

  کندمی  مجبوربیش از پیش    را  کشورها  بالقوه  طوربه  و  شودمی  تشدید  هاتنش  کههنگامی  تواندمی

 . دهد  کاهش را بزرگ  هایقدرت بین همکاری زمینۀ کنند،  انتخاب را طرفی  تا

 

  چینی  های شرکت  بین   رقابت  افزایش  آینده،  هایسال  در   غرب  و   چین  هایتنش منابع از  دیگر  یکی

  های شرکت  کهاین  برمبنی  غربی  تصورات  .بود  خواهد  حساس  یا   راهبردی  هایبخش  در  غربی  و

 و   تربیش  تجاری  موانع  ایجاد  باعث  تواندمی  هستند،  محلی  صنایع  برای  تهدیدی  چینی

  این   از  پیش  چین  کهحالی  در.  شود  بازارها  شدن  تکهتکه  یا  شدن  ایمنطقه   و  بازار  هایمحدودیت

 تمرکز   اکنون  چینی   هایشرکت  بود،  خارجی  های شرکت  برای  جهان  در  قیمتارزان   تولیدی  شریک

  قهرمانان  به  شدن  تبدیل  هدف  با  و  اندگذاشته (  2025  چین  ساخت)  ارزش  زنجیرۀ  ارتقای  بر  را  خود

 . پردازندمی جهانی معتبر برندهای  با  رقابت به المللی،بین

 
 ایاالت   رهبری  به  غرب  جهان  با  مسلحانه  درگیری  به  منجر  لزوماً  چین  نظامی  افزایش  کهحالی  در

  های سال  در  تنش  اصلی  منبع  جهانی،   نظم  شکل  تغییر  و  چین  نفوذ  افزایش  با  اما  شد،  نخواهد  متحده

  امنیتی   و  نظامی  رقابت  از  جدیدی  و  مدتطوالنی  هایعرصه  این،  بر  عالوه.  ماند  خواهد  باقی  آینده

  چین،  نظامی   هایهزینه  افزایش:  شامل  شد،   خواهد  منجر  ها تنش  افزایش   به  آینده   در  که  دارد  وجود

 .سایبری امنیت و تایوان آیندۀ جنوبی، چین دریای در امنیت

 
  پایان از  گسترده  طوربه  که  است  المللیبین  جهانی   نظم  تغییر  حال  در   چین  نظامی و اقتصادی  رشد

 است  کشورهایی  از  بسیاری  با  خود  روابط  تقویت  حال  در  چین.  است   بوده  برقرار  دوم  جهانی  جنگ

  یتوجهقابل  تعادل  وزنۀ  عنوان  به  حاضر  حال  در  آنها  ،دارند  ایتیره روابط  اروپا  و   متحده  ایاالت  با  که

  پس  موجود  قوانین  برمبتنی  اصول  و   المللیبین  نهادهای   اثربخشی  زیرا  کند، می  عمل   غرب   برابر  در

  خودکامه،  هایدولت  با  کشورها  سایر  و  چین  بین  ترنزدیک  رابطۀ  .دنبرمی  بین  از  را  1940  دهۀ  از

  پایدار  روابط  و  قوا  موازنۀ  برای  توجهیقابل  خطر  تواند می  آتی  هایسال   در  غیرلیبرال  یا  استبدادی

 . باشد جهانی اقتصاد سراسر در
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ما انتظار داریم که شکاف ایدئولوژیک بین چین و غرب در سال های آینده گسترش یابد.

از اواســط تــا اواخــر دهــۀ 1990، شــتاب چیــن در آزادســازی اقتصــادی و ادغــام فزاینــده در اقتصــاد جهانــی، از جملــه 
ــا  ــرب شــد. ب ــا غ ــک ب ــه کاهــش تنش هــای ایدئولوژی ــی در ســال 2001، منجــر ب ــه ســازمان تجــارت جهان پیوســتن ب
ایــن حــال، در ســال های اخیــر، چیــن روش دولــت  ســرمایه داری و اصــول سیاســی اســتبدادی فزاینــده تحــت ریاســت 
ــورد  ــده ای در م ــور فزاین ــرف به ط ــر دو ط ــن، ه ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــرده اس ــاذ ک ــگ را اتخ ــی جین پین ــور ش رئیس جمه
کاســتی های روش هــای حکومتــی یکدیگــر ســخن گفته انــد. در زیــر ســه حــوزۀ کلــی وجــود دارد کــه بســیار مشکل ســاز 

خواهنــد شــد:

واگرایی سیاسی و ایدئولوژیک

 

  ساالری مردم   و  داریحکومت   هایروش   مورد  در   متحده  ایاالت  رهبری  به   غرب  و  چین  بین  ایدئولوژیک  کشمکش  تشدید

  سرکوب :  شامل   است،  قدرت  دو  بین  فزاینده  هایتنش   دهندۀنشان   اخیر  رویدادهای.  است  نگرانی  اصلی  حوزۀ   یک

  کنگرۀ  توسط  و  شد  کنگهنگ   خودمختاری  قانون  به  منجر  که  کنگهنگ  در  ساالری مردم   طرفدار  معترضان  شدید

  موجب   آنها  شد،  چینی  مقام  24  علیه   تحریم  اعمال  به  منجر  2021  مارس  در   قانون  این .  گشت  تصویب  متحده  ایاالت

 . بودند  شده  اداری  ویژۀ  منطقۀ  ساکنان  تجمع  و  بیانآزادی   کردن  محدود   و  کنگهنگ   استقالل  تضعیف

 همچنین   شود،می   اعمال  پینگجین   شی  جمهوریریاست   تحت  چین  در  که  ایفزاینده   متمرکز  سیاسی  اصول

  تضاد  در  مطبوعاتی  و  فردی  آزادی  جمله  از   غربی  «جهانی»  هایارزش   با  کند،می   حمایت  آنها  از  او  که  هاییارزش 

  اخیر  های نظرسنجی   طبق  درواقع،.  زد  خواهد  دامن  چین  و  غرب  بین  اعتمادیبی  به  متحده  ایاالت  رهبری  به  و  است،

  چین   به  نسبت  نامطلوبی  بسیار  دیدگاه  غربی  هایدموکراسی   لیبرال   از  بسیاری  پیو،   تحقیقاتی  مرکز  توسط  شده  انجام

  و  نامطلوب  دیدگاه  این  متحده،  ایاالت  در.  گذارد نمی  احترام  خود  مردم  فردی  هایآزادی   به  چین  که  معتقدند  و  دارند

  تندرو  گیریموضع   تا  است  دولتی  مقامات  برای   ایانگیزه   بنابراین،.  است  حزبی  دو  گسترده  طوربه   فزاینده  اعتمادیبی

 . دهند  ادامه  را  پکن  علیه

 

  وجود  جهانی سطح در حکمرانی و اجتماعی  محیطی، زیست هایشیوه   بهبود بر تریبیش  تاکید همچنان جاکهآن  از

 .داد   خواهند  ادامه  بشر  حقوق  نقض  موارد  به  رسیدگی  به  غربی  کشورهای  سایر  و  متحده  ایاالت  که  معتقدیم  دارد،

 . کرد  خواهد  تیره  را  چین  با  روابط  زیاد  احتمال  به  این

 « کشینسل »  مرتکب  چین  که  کرد  اعالم  او  دولت  متحده،  ایاالت  جمهوررئیس  عنوان  به  ترامپ  دونالد  پایانی  روزهای  در

  شده   شینجیانگ  اویغور  خودمختار  منطقۀ  در  هستند  مسلمان  تربیش   که  اویغورها  ضد  بر  «بشریت  علیه  جنایت»  و

  وزارت  ،2021  مارس  در.  کرد  انتقاد  چین  از  آمریکا  خارجۀ  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی   نیز،  بایدن  جو  دولت  در.  است

  منطقۀ   در  قومی  هایاقلیت  علیه  بشر  حقوق  نقض  در  دخالت  اتهام  به   را  چین  دولتی  مقام  دو  متحده  ایاالت  داریخزانه 

 .کرد  تحریم  شینجیانگ

 

  صدمین  هایجشن  در  که  داشت  وجود  ناسیونالیستی  هایلفاظی   شدید  افزایش  پینگ،جین   شی  جمهوررئیس  زمان  در

  موعظۀ »   اجازۀ  چین  که  داشت  اظهار  او  شی،  سخنرانی  در.  است  مشهود  تربیش   چین  کمونیست  حزب  تأسیس  سالگرد

  با  برخورد  مسیر  در  را  خود»  دهد  انجام  را  کار  این  که  کسی  هر  و  داد  نخواهد  را  خارجی  نیروهای  قلدری  یا  «مقدس

  حزب  دستاوردهای  از  تمجید  به  همچنین  شی.  «دید  خواهد  نفر  میلیارد  1.4  توسط  شده  ساخته  فوالدی  دیوار

 . دهد  گسترش  را  چین  نفوذ  و  ارتش  که  شد  متعهد  و  پرداخت  تحقیر  و  فقر  از  کشور  رهایی  در  چین  کمونیست

  همزمان، .  شد  خواهد  چین  و  غرب  بین  ترنامطمئن   و  برانگیزترچالش   روابط  ایجاد  باعث  عمیق  گراییملی  حس  این

  حال   در  غیره  و  ایتالیا  فرانسه،  بریتانیا،  متحده،  ایاالت  جمله  از  غربی،  کشورهای  از   تعدادی  در  پوپولیستی  ناسیونالیسم

  علیه   زیادی  حد  تا  که  بود  آمریکایی  ناسیونالیسم  مظهر(  2021-2017)   ترامپ  جمهوری ریاست   درواقع،.  است   افزایش

 . شد  معطوف  چین
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چین به دلیل رعایت نکردن آزادی ها مورد انتقاد قرار گرفت.

٪ کسانی که می گویند دولت چین به آزادی های مردم خود احترام نمی گذارد.

منبع: مرکز تحقیقاتی پیو

ــا،  ــوردی، هوافض ــودرو، هوان ــد خ ــری مانن ــع باارزش ت ــده ای در صنای ــور فزاین ــی به ط ــی چین ــرکت های چندملیت ش
ــی ایجــاد  ــرای شــرکت های جهان ــی ب ــش بزرگ ــرد و چال ــد ک ــت خواهن ــره رقاب ــک و دســتگاه های پزشــکی و غی روباتی

ــد نمــود. خواهن

در عــوض، رهبــران کنونــی بــازار جهانــی می تواننــد بــا اعمــال محدودیت هــای تجــاری به منظــور کــم کــردن دسترســی 
ــا  ــتانه ب ــات غیردوس ــر، اقدام ــوق بش ــض حق ــد نق ــی مانن ــای مختلف ــه ادعاه ــتناد ب ــا اس ــی، و ب ــرکت های چین ش
ــن  ــا چی ــکاری ب ــه عدم هم ــزم ب ــه، دولت هــای خــود را مل ــت ناعادالن ــی و رقاب ــت مل محیط زیســت، نگرانی هــای امنی

نماینــد. 

ــن  ــازار و همچنی ــه ب ــی ب ــرای دسترس ــر ب ــای بیش ت ــاری و محدودیت ه ــع تج ــه موان ــر ب ــد منج ــر می توان ــن ام ای
ــود. ــا ش ــدن بازاره ــه ش ــا تکه تک ــدن ی ــه ای ش منطق

ابتــکار کمربنــد و جــاده کــه بیش تــر بــرای پروژه هــای زیرســاختی شــناخته شــده اســت، همچنیــن راهــی آشــکار بــرای 
ــا  ــه حــدود دو ت ــم ک ــا انتظــار داری ــد. م ــه بازارهــای خارجــی فراهــم می کن ــی به منظــور دســتیابی ب شــرکت های چین
پنــج ســال زمــان ببــرد تــا شــرکت های چینــی تهدیــدی رقابتــی بــرای رهبــران بــازار جهانــی در بســیاری از بخش هــای 
بــاارزش ماننــد تجهیــزات پزشــکی، روباتیــک و خودروســازی باشــند. امــا در صنایعــی کــه موانــع بیش تــری بــرای ورود 

دارنــد، ماننــد نیمه رســاناهای پیشــرفته و هوانــوردی، زمــان بیش تــری )10 تــا 15 ســال( طــول خواهــد کشــید.

رقابت صنعتی
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چین به طور فزاینده ای با بازیکنان جهانی در تعدادی از صنایع رقابت خواهد کرد.

 * پهپادها، روترها، مترهای هوشمند، دستگاه های متصل
منبع: : فيچ سلوشنز

چین به عنوان یک نیروگاه تولیدی باقی خواهد ماند.

سهم تولید جهانی، %

منبع: بانک جهانی، فيچ سلوشنز
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 هانکته بخش

  و  دارند  فاصله  جهانی   فعلی  بازیگران  با  برابر  شرایط  در  رقابت   از   سال  چهار  تا   دو   حدود   چینی  خودروسازان خودرو 

 . باشند کیفیت و  قیمت در  رقابت دنبال به توانندمی

 خود   باریکبدنه  هواپیمای  اولین  تایید  شاهد  2021  سال  پایان  تا  تواندمی  کوماک  چینی  هواپیمای  سازندۀ هواپیمایی 

 بوئینگ   و  ایرباس   با   رقابت   تر،بیش  کمی  شاید  آینده،   سال  پانزده  تا  ده   طی  هواپیما  این  که   معتقدیم   ما.  باشد

 . کرد خواهد آغاز را

  انرژی   هایپروژه  و  خورشیدی  انرژی  مانند  تجدیدپذیر  هایفناوری  در  جهانی  رهبر  یک  حاضر  حال  در  چین انرژی 

 انرژی   اصلی   بازیگر  به نیز  آینده  سال  ده  تا  پنج  در   که  زنیممی  تخمین  ما. است  المللبین  سطح  در  ایهسته 

 . شد خواهد تبدیل باد

 که چیزی  داد،  خواهد  افزایش  آینده  سال  پنج  تا   دو  طی  را  پزشکی  تجهیزات  ارزش  زنجیرۀ  سرعت  به  چین پزشکی   تجهیزات

 . کند رقابت جراحی های روبات و تشخیصی تجهیزات در دهد می امکان آن به

  و  کمربند  طرح  با  مرتبط  هایپروژه  مورد  در  منتخب  بازیگر(  آرآرسیسی)  چین  دولتی  ریلی  تولید  شرکت لوکوموتیو

 شرکت .  داشت  خواهد  نوظهور  بازارهای در  ریلی  هایزیرساخت  در  کلیدی  نقش   که  معنی   اینبه  است،  جاده

  بازارهایی  در  و  کندمی  رقابت  یافتهتوسعه  بازارهای  از  بسیاری  در  ایفزاینده  طوربه   همچنین  آرآرسیسی

  معتقدیم  ما   حال،   این  با.  است  کرده  منعقد  را  قراردادهایی اروپایی  کشورهای  از  برخی  و  متحده  ایاالت  مانند

  در   خود  همتایان  با   مشابه  استانداردهای   به  چینی  هایشرکت  تا  کشدمی  طول  سال  پنج   تا   دو   بین  که

 . برسند یافتهتوسعه بازارهای

 حال   در  چین.  شد   خواهد  غالب   فناوری  فضای  در  هاتنش  بر   زیاد  احتمال  به  ملی  امنیت  به  مربوط  مسائل فناوری 

  خانگی   هایدستگاه  قیمت،ارزان   رساناهای نیمه  مانند  هایی زمینه  در  و  دارد  بازار  در  چشمگیری  حضور  حاضر

  پانزده  تا  ده   حداقل   چینی  هایشرکت  که  معتقدیم   ما  حال،   این   با.  کند می  رقابت  صنعتی  های روبات  و  متصل

 . کنند آغاز پیشرفته  رساناهاینیمه جهانی بازار در تریفعال رقابت  تا  کشد می طول سال

 

افزایش رقابت در بخش های مختلف
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فرافکنی قدرت

در حالی کــه افزایــش نظامــی چیــن لزومــًا منجــر بــه درگیــری مســلحانه بــا جهــان غــرب بــه رهبــری ایــاالت متحــده 
ــش  ــی تن ــع اصل ــی را تغییــر می دهــد، منب ــد و نظــم جهان ــن افزایــش می یاب ــوذ چی ــه نف ــان ک ــا همچن نمی شــود، ام
باقــی خواهــد مانــد. عــالوه بــر ایــن، عرصه هــای طوالنی مــدت و جدیــد رقابــت نظامــی و امنیتــی وجــود دارد کــه در 

ــه تنش هــا ادامــه خواهــد داد. ــده ب آین

دفاع، امنیت ملی و حاکمیت

 

 طور به  باشد،می  خود  ارضی  ادعاهای  و  موجود  نظامی  نفوذ  تقویت  دنبالبه   چین  جاکهنآ   از

 طرح   ادامۀ  در  است  ممکن  این،  بر  عالوه .  داد  خواهد  نشان  را  اشنظامی  قدرت  ایفزاینده

  مستقر   ثباتی بی  و   سیاسی   خطر  از  باالیی   میزان  با   کشورهایی   در  اغلب  که  جاده   و   کمربند

.  باشد   داشته  دفاع  به  نیاز  خود  هایگذاریسرمایه  و  اقتصادی  منافع   از  بسیاری  برای  هستند،

 کشور   این  هوایی  و  دریایی  نیروی  مستمر  توسعۀ  شاهد  که  داریم  انتظار  ما  منظور،  این  برای

 . باشیم جهان سراسر در جدید  نظامی  هایپایگاه  ایجاد توانایی  و

 

 از  تریگیرانه سخت   تفسیر  آینده  هایسال  در  شود  مجبور  تایوان  که   دارد  وجود  زیادی  خطر

  تنش  منبع  این  و  بپذیرد  چین  نظامی  یا  /و  اقتصادی  فشار  دلیل  به  را  «واحد  چین»  سیاست

 . دش خواهد

 

 نشان   جنوبی  چین  دریای  بر  را  کشور  این  دریایی  ادعاهای  که  چین  «تیره  خط  نه  خط»

  ها تنش  کهحالی  در.  شود  تبدیل  ایمنطقه   درگیری  منبع  به  گسترده  طوربه  تواندمی  دهد،می

  ایجاد   به  پکن  است،  یافته  کاهش   اندکی  اخیر  هایسال  در  منطقه  کشورهای  سایر  و  چین  بین

  تثبیت   برای  که  داریم  انتظار  ما  و  دهدمی   ادامه  «تیره  خط  نه  خط»  در  نظامی  هایپست

 . کرد خواهد تالش تجاری و نظامی  شناورهای روش دو هر از استفاده با خود سلطۀ

 

.  است  جدید  رقابت  این  از  بخشی  سایبری  امنیت  و  است  شده  سیاسی  جغرافیایی  ،فناوری

  معتقدیم  ما  که  غیردولتی،  و  دولتی  بازیگران  توسط  سایبری  حمالت  افزایش  دلیل  به هاتنش

 . ماندمی  باال همچنان  بود، خواهد مدرن جنگ از بخشی
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چیــن به طــور فزاینــده ای قــدرت نظامــی خــود را در خــارج از کشــور بــه نمایــش خواهــد گذاشــت تــا ادعاهــای ارضــی 
خــود را مطــرح کــرده و از بســیاری از منافــع و ســرمایه گذاری های اقتصــادی خــود دفــاع نمایــد. در ســال 2017، چیــن 
اولیــن پایــگاه نظامــی خارجــی خــود را در جیبوتــی تأســیس کــرد و مــا شــاهد توانایــی حضــور نظامــی در آینــده و حتــی 

پایگاه هایــی در کشــورهایی ماننــد پاکســتان، افغانســتان و تاجیکســتان هســتیم.

ــد ناخالــص  ــرای ســال 2021، حــدود 3.3 درصــد از تولی ــارد دالر ب ــا 735 میلی ــاالت متحــده ب هزینه هــای نظامــی در ای
ــص  ــد ناخال ــد از تولی ــدود 1.2 درص ــارد دالر )ح ــدود 208 میلی ــن در ح ــۀ چی ــه از بودج ــد ک ــکیل می ده ــی را تش داخل
داخلــی( بــرای ســال 2021 کــم می کنــد. بــا ایــن حــال، در زمــان رئیس جمهــور شــی، چیــن شــاهد گســترش قابل توجــه 
ــرًا  ــد و اخی ــرق کن ــی را غ ــر آمریکای ــای هواپیماب ــت ناوه ــه می توانس ــک هایی ک ــه موش ــود، از جمل ــود ب ــش خ ارت
ــت  ــرای تقوی ــان ب ــیلو موشــکی در بیاب ــش از 100 س ــال ســاخت بی ــن در ح ــه چی ــی از آن اســت ک ــی حاک گزارش های
ــا ایــاالت متحــده کم تــر اســت، بودجــۀ  دفــاع هســته ای خــود می باشــد. در حالی کــه هزینه هــای چیــن در مقایســه ب
دفاعــی آن در ســال 2021 بــه میــزان 6.8 درصــد بیش تــر شــد و مــا انتظــار داریــم کــه در ســال های آینــده بــه ســرعت 

در حــال افزایــش باشــد.

بــا توجــه بــه بــاال رفتــن هزینه هــا، یــک مســابقۀ تســلیحاتی بــزرگ شــکل خواهــد گرفــت و احتمــااًل همان طــور کــه 
در »جنــگ ســرد« بیــن ایــاالت متحــده و اتحــاد جماهیــر شــوروی انجــام شــد، بــه یــک رقابــت فضایــی نیــز تبدیــل 
ــق خدمــات  ــی، ارتــش آزادی بخــش خل ــر اطالعــات مل ــر مدی ــل 2021 از دفت ــزارش آوری ــر اســاس گ خواهــد گشــت. ب
ــرای از  ــرل را ب ــری ســالح و سیســتم های فرماندهــی و کنت ــی ماهــواره ای، ناوب ــد شناســایی و موقعیت یاب فضایــی مانن

بیــن بــردن مزیــت اطالعاتــی ارتــش ایــاالت متحــده یکپارچــه خواهــد کــرد.

افزایش قدرت نظامی چین

منبع: فيچ سلوشنز

مخارج نظامی در حال افزایش است.

هزینه های دفاعی، درصد تولید ناخالص داخلی
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زنجیره های جزیرۀ اقیانوس آرام

چیــن به طــور فزاینــده ای به دنبــال شکســتن »زنجیره هــای جزیــره« اســت تــا نه تنهــا قــدرت خــود را بــه دورتــر نشــان 
ــن پیامدهــای  ــد. ای ــده تقویــت کن ــر حمــالت آین ــی در براب ــا ایجــاد حائل دهــد، بلکــه توانایی هــای دفاعــی خــود را ب
مهمــی بــرای آینــدۀ تایــوان، امنیــت در دریــای چیــن جنوبــی و تــوازن قــدرت بیــن ایــاالت متحــده و چیــن در منطقــۀ 

آســیا و اقیانوســیه دارد.

پیمــان امنیتــی ســه جانبه بیــن اســترالیا، بریتانیــا و ایــاالت متحــده کــه در 15 ســپتامبر اعــالم شــد، تالشــی بــرای مقابلــه 
بــا رشــد چیــن اســت. ایــن پیمــان حوزه هایــی ماننــد هــوش مصنوعــی، جنــگ ســایبری و قابلیت هــای حملــۀ دوربــرد 
را پوشــش می دهــد. عــالوه بــر ایــن، ایــن توافــق اســترالیا را قــادر می ســازد تــا بــا اســتفاده از فنــاوری ایــاالت متحــده، 

زیردریایی هــای هســته ای بســازد.
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بــا افزایــش نفــوذ چیــن، تایــوان می توانــد از نظــر حاکمیــت واقعــی خــود قاطع تــر شــود، موقعیتی کــه ممکــن اســت 
ــود در  ــخنرانی خ ــی در س ــور ش ــع، رئیس جمه ــردد. درواق ــر گ ــن منج ــدیدتر چی ــش ش ــه واکن ــا ب ــی بخش ه در برخ
یک صدمیــن ســالگرد حــزب کمونیســت چیــن اظهــار داشــت کــه آنهــا »هــر تالشــی بــرای اســتقالل تایــوان را شکســت 
خواهنــد داد« و »هیچ کــس نبایــد عــزم، اراده و توانایــی مــردم چیــن بــرای دفــاع از حاکمیــت ملــی و تمامیــت ارضــی 

خــود را دســت کــم بگیــرد«.

ــوان را  ــرای مســئلۀ تای ــز ب ــاالت متحــده یــک راه حــل غیرصلح آمی ــوان در ســال 1979، ای ــط تای ــون رواب ــر اســاس قان ب
تهدیــدی بــرای صلــح و امنیــت منطقــۀ غربــی اقیانــوس آرام  دانســت. ایــن بــرای ایــاالت متحــده نگران کننــده اســت و 

ــد. ــت نظامــی را تضمیــن کن ــد دخال می توان

از آن جاکــه مســئلۀ تایــوان بــر امنیــت ملــی ژاپــن تأثیرگــذار اســت، احــزاب حاکــم در تایــوان و ژاپــن اولیــن گفتگوهــای 
امنیتــی دوجانبــۀ خــود را در آگوســت 2021 برگــزار کردنــد.

»خــط نــه خــط تیــره« چیــن کــه ادعاهــای دریایــی ایــن کشــور را بــر دریــای چیــن جنوبــی نشــان می دهــد، می توانــد 
به طــور فزاینــده ای بــه منبــع درگیــری منطقــه ای تبدیــل شــود.

ــه اســت، پکــن  ــر اندکــی کاهــش یافت در حالی کــه تنش هــا بیــن چیــن و ســایر کشــورهای منطقــه در ســال های اخی
بــه ایجــاد پســت های نظامــی در »خــط نــه خــط تیــره« ادامــه می دهــد و مــا انتظــار داریــم کــه بــرای تثبیــت ســلطۀ 

خــود بــا اســتفاده از هــر دو روش شــناورهای نظامــی و تجــاری تــالش خواهــد کــرد. 

اگــر چیــن یــک پایــگاه نظامــی خــارج از »خــط نــه خــط تیــره« و در کشــورهای جزیــرۀ اقیانــوس آرام در جنــوب ایــن 
اقیانــوس بســازد، چنیــن امــری می توانــد بــه وخامــت روابــط سیاســت خارجــی و تجــاری بیــن چیــن و غــرب منجــر 
ــترالیا و  ــت اس ــرای امنی ــوه ب ــدی بالق ــی تهدی ــوس آرام جنوب ــن در اقیان ــی چی ــور نظام ــش حض ــژه، افزای ــود. به وی ش

نیوزیلنــد تلقــی خواهــد شــد.

آیندۀ تایوان

دریای چین جنوبی
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مجموعه ای از ادعاهای متضاد

نقشۀ ادعاهای دریای چین جنوبی

منبع: فيچ سلوشنز

ــن اســت.  ــرب و چی ــن غ ــد بی ــت جدی ــت ســایبری بخشــی از رقاب ــی سیاســی شــده اســت و امنی ــاوری، جغرافیای فن
تنش هــا بــه دلیــل افزایــش حمــالت ســایبری توســط بازیگــران دولتــی و غیردولتــی، کــه مــا معتقدیــم بخشــی از جنــگ 

ــد.  ــاال می مان ــان ب ــود، همچن مــدرن خواهــد ب

عالوه بر این، شرکت ها در تمام صنایع آمادگی کافی برای مقابله با افزایش تعداد حمالت را ندارند.

ــی هســتند و از داده هــا به طــور  ــه دســتخوش تحــول دیجیتال ــی ک ــرای بخش های ــده  ب ــت ســایبری به طــور فزاین امنی
ــرات  ــن خط ــد. ای ــدا می کن ــری پی ــت بیش ت ــیب پذیرند، اهمی ــالت آس ــر حم ــد و در براب ــتفاده می کنن ــترده اس گس
ــت ســایبری  ــن باشــد و ســرمایه گذاری در امنی ــد قوانی ــا فاق ــوده ی ــاره ب ــررات چندپ ــه مق ــی تشــدید می شــوند ک زمان

ناکافــی باشــد.

ــایبری  ــرات س ــرض خط ــدت در مع ــدن، به ش ــمت دیجیتالی ش ــه س ــت ب ــا حرک ــان ب ــر جه ــرق در سراس ــرکت های ب ش
قــرار دارنــد، شــرکت های مراقبت هــای بهداشــتی نیــز در پنــج ســال گذشــته شــاهد افزایــش در انــدازه و تعــداد دفعــات 

نقــض داده هــا بوده انــد کــه اغلــب اطالعــات بســیار حســاس را در معــرض نمایــش قــرار داده اســت.

امنیت سایبری برای آزمایش محدودیت های جدید
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سطح ریسک امنیت سایبری بر اساس عامل

منبع: بررسی مگاترندز فيچ سلوشنز

 های مراقبت فنی قدرت  

 بهداشتی 

 و  نفت خودروها 

 گاز

  تجارت زیرساخت  معدن

 کشاورزی

 پایین  متوسط  متوسط  متوسط  بال  بال  بال  بال  تحول دیجیتال 

 متوسط  بال  بال  بال  بال  بال  بال  بال  ها پذیریآسیب

 بال  بال  بال  بال  بال  بال  بال  بال  هاداده

 بال  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  گذاری سرمایه

 بال  بال  بال  بال  متوسط  متوسط  متوسط  بال  مقررات 

 

عــالوه بــر ایــن، پذیــرش اینترنــت اشــیا و شــبکه های زیرســاخت دیجیتــال در عملیــات روزمــره، به ایــن معنــی اســت 
کــه امنیــت ســایبری بــرای زیرســاخت های حمل ونقــل بســیار مهــم شــده اســت. در عیــن حــال، صنعــت خــودرو نیــز 
ــا  ــاوری گســترده تر ب ــرا خــط بیــن صنعــت خــودرو و صنعــت فن در معــرض خطــر بیش تــری قــرار خواهــد گرفــت، زی

ــده ای مبهــم می شــود. ــه ســمت اینترنــت اشــیا به طــور فزاین تغییــر ب

ــرای  ــه ســال 2018 ب ــدز فيــچ سلوشــنز، در ســال 2020 پاســخ دهندگان کم تــری نســبت ب ــر اســاس نظرســنجی مگاترن ب
ــا نگرانی هــای امنیــت ســایبری آمادگــی کافــی داشــتند. مقابلــه ب
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نظرسنجی نشان می دهد که نگرانی های مربوط به امنیت سایبری شیوع بیش تری دارد.

صنعت شما چقدر برای مقابله با نگرانی های امنیت سایبری آماده است؟

منبع: فيچ سلوشنز

چیــن در حــال تقویــت روابــط خــود بــا بســیاری از کشــورهایی اســت کــه بــا ایــاالت متحــده و اروپــا روابــط تیــره ای 
ــی  ــرا اثربخش ــد، زی ــل می کنن ــرب عم ــر غ ــی در براب ــادل قابل توجه ــۀ تع ــوان وزن ــه عن ــر ب ــال حاض ــا در ح ــد، آنه دارن

ــد.  ــن می برن ــی دوم را از بی ــگ جهان ــان جن ــس از پای ــود پ ــن موج ــر قوانی ــول مبتنی ب ــی و اص ــای بین الملل نهاده

ــن  ــاالت متحــده و ای ــن ای ــط بی ــر شــدن رواب ــا بدت ــر ب ــران در ســال های اخی ــا ای ــن ب ــا روســیه و چی ــن ب ــط چی رواب
ــه،  ــای خودکام ــورهای دارای حکومت ه ــایر کش ــن و س ــن چی ــر بی ــط نزدیک ت ــت. رواب ــده اس ــت ش ــورها تقوی کش
ــدار در سراســر اقتصــاد  ــط پای ــدرت و رواب ــۀ ق ــرای موازن ــی ب ــد خطــر قابل توجه ــرال می توان ــًا غیرلیب ــا صرف مســتبد ی

ــی باشــد. جهان

ــد و جــاده، بانــک ســرمایه گذاری زیرســاخت های  ــر ایــن، تشــکیل ســازمان همــکاری شــانگهای، ابتــکار کمربن عــالوه ب
آســیایی و صنــدوق راه ابریشــم، نمونه هایــی از چگونگــی ایجــاد مؤسســات بین المللــی مــوازی توســط چیــن هســتند.

تغییر نظم جهانی و اتحادهای جدید جغرافیایی سیاسی
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بسیاری از اقتصادها دیدگاه منفی نسبت به چین دارند.

٪ کسانی که دیدگاه منفی نسبت به چین دارند.

منبع: مرکز تحقیقاتی پیو

سازمان همکاری شانگهای می تواند چارچوبی برای سد امنیتی جدید به رهبری چین فراهم کند.

سازمان همکاری شانگهای

منبع: فيچ سلوشنز
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داده هــای نظرســنجی اخیــر کــه توســط مرکــز تحقیقــات پیــو انجــام شــده حاکــی از آن اســت کــه تعــداد فزاینــده ای از 
کشــورهای غربــی دیــدگاه منفــی زیــادی نســبت بــه چیــن دارنــد کــه اعتمــاد را بیش تــر تضعیــف خواهــد کــرد. مــا 
معتقدیــم کــه ســرکوب اخیــر پکــن علیــه شــرکت های فنــاوری و آمــوزش نیــز بــه تضعیــف وجهــۀ چیــن در غــرب دامــن 

می زنــد.

ــی تقویــت شــده  ــرژی و هم ســویی مواضــع سیاســی بین الملل ــط چیــن و روســیه از طریــق همــکاری نظامــی و ان رواب
اســت. نمونــۀ اخیــر در اواخــر آوریــل 2021، اعــالم خــروج روســیه از ایســتگاه فضایــی بین المللــی در ســال 2025 اســت 

کــه در مــارس 2021 بــرای ســاخت ایســتگاه تحقیقاتــی قمــری بــا چیــن یادداشــت تفاهــم امضــا کــرد.

ــران  ــا ای ــن ب ــط چی ــد ترامــپ، رواب ــکا در دوران ریاســت جمهوری دونال ــران و آمری ــط ای ــره شــدن رواب ــا تی همزمــان ب
ــارد  ــه ارزش 400 میلی ــردی و اقتصــادی 25 ســاله ب ــران یــک مشــارکت راهب ــارس 2021، پکــن و ته تقویــت شــد. در م
ــه  ــره اســت، در حالی ک ــان تی ــره شــمالی همچن ــاالت متحــده و ک ــن ای ــط بی ــن، رواب ــر ای ــالوه ب ــد. ع دالر امضــا کردن
پیونگ یانــگ بــرای حمایــت اقتصــادی و فنــاوری به شــدت بــه پکــن وابســته اســت. عــالوه بــر ایــن، خــروج نامنظــم 
ایــاالت متحــده از افغانســتان پــس از تســلط طالبــان بــر ایــن کشــور، فرصتــی را بــرای چیــن فراهــم می کنــد تــا نفــوذ 

خــود را در منطقــه افزایــش دهــد.

کشورهای بریک )برزیل، روسیه، هند( ممکن است فشارهایی را برای هم سویی با چین احساس کنند.

ابتکار کمربند و جاده - نقشۀ راه های زمینی و دریایی

منبع: فيچ سلوشنز

ایــن چهــار حــوزه بــه خودی خــود منجــر بــه افزایــش مســتمر تنش هــا بیــن غــرب و چیــن می شــوند و بــا پراکندگــی 

نقاط محرک بالقوه
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 ضربه احتمال  رویداد وسیع  منطقۀ

 متوسط  بال  تجاری  هایتحریم افزایش اقتصادی 

 بال  متوسط  سرمایه بازارهای به دسترسی قطع

 امنیت   دلیل   به  خاص   های شرکت  توسط  بازار  به  دسترسی   کردن  محدود 

 ملی 

 متوسط  بال 

 متوسط  متوسط  چینی بلندپایۀ مقامات از فرار جاسوسی 

 پایین  متوسط  ها دیپلمات اخراج

 پایین  بال  چین یا آمریکا در  خارجی دانشجویان کردن سیاسی

 بال  بال  کنندهتضعیف سایبری حمالت شدید  افزایش

 بال  متوسط  جنوبی چین دریای در نظامی  تصادف امنیتی  و  نظامی

 متوسط  متوسط  جنوبی چین دریای در غیرنظامی  مسافربری هواپیمای  تصادفی سرنگونی

 بال  بال  آرام اقیانوس جزایر در چین نظامی  پایگاه ایجاد

  یا   آفریقا،  صحرای  جنوب  منا،   به  بزرگ  مقیاس   در  چینی  سربازان  استقرار

 آسیا

 بال  متوسط 

جغرافیایی 

 سیاسی

 متوسط  متوسط  . دارند  ایعمده منافع  آن در کشورها از یک  هر که  دولتی سرنگونی

 بال  پایین  مستقل تایوان شناختن رسمیت به سمت به  متحده  ایالت لفاظی تغییر

 متوسط  پایین  « آسیایی ناتوی» رسمی ایجاد

 بال  پایین  . است ضدآمریکایی کشور  با ایهسته  فناوری اشتراک حال در چین

 افغانستان،  میانمار، )  کند می  درگیر  را  اصلی  بازیگران  که  نیابتی  های جنگ 

 . (کره

 متوسط  متوسط 

 متوسط  بال  . داندمی مقصر 19-کووید آزمایشگاهی منشأ  دلیل به را چین غرب

 

و منطقــه ای شــدن اقتصــاد جهانــی، محیــط تجــاری جهانــی را چالش برانگیزتــر می کننــد. عــالوه بــر ایــن، مــا چندیــن 
ــا و  ــر تنش ه ــریع تر و حادت ــش س ــث افزای ــد باع ــوه می توانن ــور بالق ــه به ط ــم ک ــایی کرده ای ــی را شناس ــداد فرض روی
ــی،  ــا جاسوس ــه ت ــادی گرفت ــای اقتص ــا از محرک ه ــوند. این ه ــی ش ــی جهان ــادی و سیاس ــم اقتص ــدن نظ ــه ش تکه تک

ــی سیاســی را شــامل می شــود. ــی در چشــم انداز جغرافیای ــی و تغییــرات ناگهان اشــتباهات نظام
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ــرب توســط بازارهــای  ــن و غ ــش تنش هــای چی ــه خطــر افزای ــم ک ــن باوری ــر ای ــا ب ــا، م ــن پویایی ه ــه ای ــا توجــه ب ب
ــه  ــر ب ــد منج ــط می توان ــدن رواب ــر ش ــه بدت ــم ک ــتدالل می کنی ــت و اس ــده اس ــد قیمت گذاری ش ــر از ح ــی کم ت جهان

ــود.  ــی ش ــازار مال ــانات ب ــورم و نوس ــی، ت ــد جهان ــورد رش ــدت در م ــای بلندم ــدد پیش بینی ه ــی مج ارزیاب

پیامدهای بالقوه

ــا  ــن 2020 و 2029 در مقایســه ب ــی را 2.7 درصــد در دورۀ بی ــی واقعــی جهان ــص داخل ــد ناخال ــن رشــد تولی ــا میانگی م
ــای  ــداوم تنش ه ــش م ــه افزای ــم ک ــال، معتقدی ــن ح ــا ای ــم. ب ــی می کنی ــل پیش بین ــۀ قب ــد در ده ــن 3.1 درص میانگی
ــه از  ــد، ک ــش می ده ــی را افزای ــد جهان ــرای رش ــی ب ــرات نزول ــال خط ــی، احتم ــاری و نظام ــی، تج ــی، سیاس جغرافیای

ــد. ــرایت می کن ــر س ــای دیگ ــه اقتصاده ــا ب ــود ام ــروع می ش ــن ش ــده و چی ــاالت متح ای

در حالی کــه برخــی از مطبوعــات دانشــگاهی نشــان می دهنــد کــه افزایــش شــدید هزینه هــای نظامــی از فعالیت هــای 
ــا تجــارت، افزایــش  ــط ب ــی از افزایــش تنش هــای مرتب ــه ترکیب ــم ک ــا اســتدالل می کنی ــد، م اقتصــادی حمایــت می کن
ــای  ــر زنجیره ه ــدن بیش ت ــه ش ــازار و تکه تک ــه ب ــی ب ــای دسترس ــادی، محدودیت ه ــی و اقتص ــان سیاس ــدم اطمین ع

تامیــن بــه احتمــال زیــاد منجــر بــه کاهــش رونــد رشــد می شــود.

در صــورت تشــدید تنــش نظامــی مســتقیم بیــن چیــن و غــرب، اقتصــاد جهانــی بــا شــوک خارجــی قابل توجهــی بــه 
ــی  ــرات جغرافیای ــورد خط ــدت در م ــان طوالنی م ــدم اطمین ــد. ع ــد ش ــه خواه ــان مواج ــدم اطمین ــش ع ــد و افزای رش

ــود. ــر می ش ــی باالت ــای مال ــر و هزینه ه ــی ضعیف ت ــرمایه گذاری خصوص ــه س ــر ب ــی منج ــت نظام ــی و امنی سیاس

خطرات منفی برای رشد
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رشد جهانی می تواند آسان تر شود.

رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، %

منبع: فيچ سلوشنز

ــد و  ــی می کنن ــدت را بررس ــی کوتاه م ــارهای تورم ــعه یافته فش ــای توس ــزی بازاره ــای مرک ــر، بانک ه ــال حاض در ح
ــازار به طــور  ــر ب ــی مبتنی ب ــارات تورم ــه انتظ ــاالت متحــده نشــان می دهــد ک ــاله در ای ــاله و 30 س شکســت های 10 س
ــی  ــداوم تنش هــای اقتصــادی، تجــاری و نظام ــش م ــن حــال، افزای ــا ای ــت دارد. ب ــا ســطوح تاریخــی مطابق ــی ب کل
ــه بازارهــای خــاص شــود و  ــر و دسترســی محــدود ب ــر و محدودت ــن پیچیده ت ــه زنجیره هــای تامی ــد منجــر ب می توان

ممکــن اســت زمــان و هزینــۀ تولیــد و توزیــع کاالهــا را در ســطح جهانــی افزایــش دهــد.

بــا توجــه بــه مقیــاس وســیع بخــش تولیــد چیــن و این کــه هیــچ اقتصــاد واحــدی مقیــاس کافــی بــرای جــذب ســریع 
ایــن ظرفیــت را نــدارد، انتقــال تولیــد بــه خــارج از چیــن مســتلزم آن اســت کــه در بســیاری از کشــورهای کم کارآمــد 

پراکنــده شــود.

جابجایــی تنهــا یــک درصــد از کاالهــای صادراتــی چیــن مســتلزم افزایــش قابل توجهــی در کل تولیــدات هــر کشــوری 
ــل  ــای حمل ونق ــر، هزینه ه ــاس کم ت ــی در مقی ــه صرفه جوی ــر ب ــد منج ــر می توان ــن متنوع ت ــرۀ تامی ــک زنجی ــت. ی اس
ــردد.  ــن گ ــرۀ تامی ــر در طــول زنجی ــالالت بیش ت ــر و احتمــال اخت ــر، حــق بیمــه خطــر سیاســی باالت واســطه ای بیش ت

خطرات باال برای تورم
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منبع: فيچ سلوشنز

آیا انتظارات تورمی ممکن است از روند نزولی سکوالر خود خارج شود؟

نرخ شکست ایاالت متحده، ٪

منبع: بلومبرگ، فيچ سلوشنز

به عــالوه، محدودیت هــای هــر کشــوری بــر روی برخــی کاالهــا و محصــوالت واســطه ای می توانــد منجــر بــه کمبــود 
کاالهایــی شــود کــه بــرای تولیــد بــه ایــن کاالهــای خــام و واســطه ای نیــاز دارنــد.

تنوع بخشیدن به تولید دور از چین سخت است.

اگر یک درصد از صادرات چین به این کشور منتقل شود، مجموع تولیدات داخلی چقدر باید افزایش یابد؟ )%(
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مداخلــۀ قابل توجــه بانــک مرکــزی در بازارهــای اوراق قرضــه از طریــق برنامه هــای تســهیل، کمــی پــس از بحــران مالــی 
ــرای بانک هــای مرکــزی کاهــش  ــادالت رشــد و تــورم را ب جهانــی 2009-2008 و کاهــش گســتردۀ تــورم جهانــی کــه مب

داد، بــه ســرکوب نوســانات بــازار مالــی کمــک کــرده اســت.

ــی  ــازار مال ــانات ب ــه نوس ــه و در نتیج ــازدۀ اوراق قرض ــرکوب ب ــزی در س ــای مرک ــم بانک ه ــار داری ــا انتظ ــه م در حالی ک
ــود. در  ــرر ش ــدیدتر و مک ــانات ش ــه نوس ــر ب ــد منج ــرب می توان ــن و غ ــط چی ــدن رواب ــر ش ــد، بدت ــی بمانن ــال باق فع
صــورت افزایــش شــدید خطر هــای نظامــی، ایــن امــر باعــث عــدم اطمینــان قابل توجهــی بــرای ســرمایه گذاران جهانــی 
می گــردد، در حالی کــه زنجیره هــای تامیــن پراکنــده یــا دسترســی محدودتــر بــه منابــع منجــر بــه چالش هــای زنجیــرۀ 

ــود. ــب وکارها می ش ــرای کس ــیه ب ــازی حاش ــن و فشرده س تامی

ــا افزایــش  اگرچــه همیشــه این طــور نیســت، امــا افزایــش شــدید خطــرات جغرافیایــی سیاســی و تشــدید نظامــی ب
نوســانات بــازار مالــی مرتبــط اســت. ابهامــات سیاســی و امنیتــی در برخــی مواقــع می توانــد بــرای دوره هــای زمانــی 
پایــدار بــر احساســات و بازارهــای ســهام تأثیــر بگــذارد. ایــن امــر به ویــژه از اواســط دهــۀ 1960 تــا 1990 صــادق بــود، 
کــه شــاهد چندیــن رویــداد، از جملــه بحــران موشــکی کوبــا، جنــگ یــوم کیپــور و اولیــن جنــگ خلیــج فــارس بــر بــازده 

ســهام بــود.

امکان نوسانات بیش تر در بازار مالی

رویدادهای سیاسی گاهی با افزایش نوسانات مرتبط است.

شاخص نوسانات بازار و رویدادهای خطر سیاسی

توجه: در حالی که رویدادهای خطر سیاسی ممکن است با افزایش نوسانات بازار مالی مرتبط باشد، 
به این معنی نیست که آنها تنها عامل افزایش نوسان هستند. 

منبع: فيچ سلوشنز، بلومبرگ
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خطر سیاسی می تواند باعث ضعف پایدار برابری شود.

عملکرد شاخصS&P ۵۰۰ پس از رویداد مهم، ٪

توجه: بازده همیشه بر اساس تاریخ رویداد واقعی محاسبه نمی شود. در برخی موارد، با توجه به شواهد 
موجود مبنی بر افزایش تنش ها، بازده را بر اساس اوج قیمت سهام قبل از رویداد واقعی محاسبه می کنیم، و 

این که بازارهای سهام ممکن است قبل از شروع به قیمت گذاری در احتمال تشدید کرده باشند. 

منبع: فيچ سلوشنز، بلومبرگ

ــاد و  ــات قابل اعتم ــن اطالع ــه یافت ــی ک ــا را در بازارهای ــا و خطره ــد و فرصت ه ــات تجــاری روشــن بینانه بگیری تصمیم
حتــی تفســیر آنهــا ســخت تر اســت، درک کنیــد.

ــنز  ــچ سلوش ــط Group Limited فی ــده توس ــه ش ــای ارائ ــا و داده ه ــا، پیش بینی ه ــه و تحلیل ه ــات، تجزی ــام اطالع تم
بــرای اســتفادۀ انحصــاری افــراد یــا ســازمان های مشــترک )از جملــه کســانی کــه از ایــن ســرویس به صــورت آزمایشــی 
اســتفاده می کننــد( می باشــد. تمامــی ایــن مطالــب بــه نــام فیــچ سلوشــنز Group Limited محفــوظ اســت و بــه ایــن 
ترتیــب هیــچ بخشــی از ایــن محتــوا بــدون رضایــت صریــح گــروه فیــچ سلوشــنز قابــل تکثیــر، کپــی یــا نشــر مجــدد 
ــه در  ــی اســت ک ــات و منابع ــر اســاس اطالع ــا و نظــرات، ب ــا، تحلیل ه ــم از پیش بینی ه ــب، اع ــی مطال نیســت. تمام
زمــان انتشــار صحیــح و معتبــر بــوده اســت. فیــچ سلوشــنز Group Limited هیچ گونــه ضمانتــی در مــورد صحــت یــا 
کامــل بــودن اطالعــات منــدرج ارائــه نمی دهــد و هیــچ مســئولیتی در قبــال هرگونــه ضــرر یــا آســیب ناشــی از نظــر، 
اشــتباه، نادرســتی یــا حذفیاتــی کــه بــر بخشــی از محتــوا تأثیــر می گــذارد را نمی پذیــرد. ایــن گــزارش از گــروه خطــر 

تحقیق در مورد خطر کشور و صنعت
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کشــور و گــروه تحقیقــات صنعتــی فیــچ سلوشــنز محصــول شــرکت فیــچ سلوشــنز Group Ltd، شــرکت بریتانیایــی بــه 
ــه )فیــچ ریتینگــز( اســت. FSG تنهــا مســئول  شــماره ثبــت FSG«( 08789939«( اســت. FSG یــک شــرکت وابســته ب

محتــوای ایــن گــزارش اســت، بــدون هیچ گونــه اطالعاتــی از فیــچ ریتینگــز. 
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